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09·130 Baboszewo. ul. Warszawsk" 9A 
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Znak sprawy: OAiZP 271.2.3.2017. Baboszewo, do. 15.03.2017 r. 

ZAPROSZENIE DO Zl.OZENIA OFERTY CENOWEJ 
w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacunkowej ponizej 30000 
curo oa doslaw~ srodk6w czystosci dla Urz~du Gminy w Baboszewie i jednoslek obslugiwanych 
(ZlImieszczolte Ita stroltie illtem elo wej ; Jl(1 J(,hlicy ogloszel; w siedzibie Zamawiajqcego) 

Na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z clnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych 
(t.j. Oz. U. z 2015, poz. 2164 ) Zamawiaj<lcy-Urz<td Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9A. 09-
130 Baboszewo zaprasza Wykonawc(( do zlozenia oferty cenowej w ww. posl~waniu. 

I. Opis przedmiotu zamowienia : 

1. przedmiotem zam6wienia jest dostawa srodk6w ezystosci do siedziby 
Zamawiaj<\.cego i siedzib jednostek obslugiwanych przez Zamawiaj<\.cego zgodnie z Wykazami 
rzeczowo-ilosciowymi (Zal<\.czniki Nr I A-I H). 

2. Zal<\.czniki Nr lA-1H przedstawiaj<\. szczeg610wy opis potrzeb Zamawiaj<\.eego i 
jednostek obslugiwanych dotycZ<\.cy srodk6w czystosci. zawieraj<\. rodzaj materia/6w oraz ieh 
szacunkowe ilosci w okresie objt;.tym zam6wieniem. 

3. Dostawa przedmiotu zam6wienia b~dzie realizowana sukcesywnie co najmniej I raz 
w miesi<\.cu w miart;. pojawiaj<\.cego si~ zapolrzebowania Zamawiaj<\.cego i jednostek 
obslugiwanych, bez wzgJt;.du na wartosc doslawy. Dostawa nasl<\pi w tenninie 4 dni roboczyeh 
od zlozenia przez Zamawiaj<\.cego lub jednostki obs/ugiwane zam6wienia w fonnie pisemnej, 
elektronicznej lub faksem, transponem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do siedziby 
odpowiednio Zamawiaj<\.cego lub jednostek obstugiwanych. Zamawiaj<\.cy zastrzega sobie 
mozliwosc realizacji dostawy w tcrminie kr6tszym niz okrdlono powyzej w uzasadnionych 
przypadkach w uzgodnieniu z WykonawC<\.. 

4. Dostawy ht(d<\. realizowane partiami w ilosciach wskazanych w kazdorazowym 
zam6wieniu Zamawiaj<\.ccgo lub jednostek obslugiwanych. Do kazdej dostawy Wykonawca 
zobowi<\.zany b~zie dostarczyc zestawienie ilosciowe, na kt6rym Zamawiaj<\.cy lub kierownik 
jednostki obstugiwanej i Wykonawca potwierdZ<\. podpisem odbi6r srodk6w. W przypadku 
rozbieinosci ilosciowych Strony potwierdlft faktycznie dostarczon<t Hosc. 

5. Zamawiaj<\.cy i jednostki obslugiwane mog<\. dowolnie zrrutiejszyc ilose zamawianyeh 
srodk6w czystosei okre§lonych szacunkowo w Wykazaeh rzeczowo-ilosciowych ( Zal(lczniki Nr 
1 A- I H) oraz zlozonej ofercie, w zaleznosci od potrzeb. Z tego tytutu Wykonawcy nie 
przystuguj(l Zadne roszczenia finansowe lub prawne. 

6. Zamawiaj<\.cy i jednostki obstugiwane mog<\. zwit;.kszyc ilose zam6wionych srodk6w 
czystoSci w zaleznosci ad polrzeb wlasnych do limitu posiadanych srodk6w finansowych. 

7. Zamawiaj<\.cy i jednostki obslugiwane zastrzegaj<\. sobie prawo do zakupu innych 
srodk6w czysto§ci nie wymienionych w Wykazach po cenach wynikaj<\.cych z og6lnie 
dostt(pnego cennika Wykonawcy na dzien zlozenia zam6w ienia przcz Zamawiaj(lcego lub 
jednostki obsrugiwane do lirnitu posiadanych srodk6w finansowych. 

8. Zamawiaj<\.cy wymaga by dostarczane srodki czystosci byly fabrycznie nowe, wolne 
od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz dobrej jakosci. 



9 . Zamawiaj~cy infonnuje, ze dopuszcza skJadanic of crt oa srodki czystosci jakosciowo 
r6wnowai.nych, spelniaj<\cych rOwnowame parametry w stosunku do srodk6w podanych 
przyldadowo. Przez material rOwnowai.ny Zamawiaj~cy rozumie material 0 parametrach 
wlasciwokiach nie gorszych nii: materialy podane przykladowo. 

10. Wykonawca jest zobowi<\zany do odpowiedniego opakowania 1 

zabezpieczenia dostawy przedmiotu zam6wienia od miejsca zaiadunku do miejsca 
przeznaczema. 

II. Termin realizacji zam6wienia: 
1. Zam6wienie rcalizowa ne b~dzie w terminie: 

I) rozpocz~ie· od dnia zawarcia umowy, zaleznie od potrzeb Zamawiaj"lcego 
2) zakonczenie- do 31.12.2017 r. z zastrzezeniem, ie w przypadku wczesmcjszego 

wykorzystania limitu srodk6w finansowych okre.slonych w § 5 ust.1 [it. a) umowy, umowa 
wygasa w terminie wczesniejszego wykorzystania srodk6w finansowych. 

2. Wykonawca zobowi<\.zuje si~ dostarczac przedmiot zam6wienia w dniach od poniedzialku do 
pi<\.tku w gOOz.8.00-15.00 odpowiednio do siedzib Zamawiaj<\.cego lub jednostek obslugiwanych: 
I . Urz«du Ominy w Baboszewie 

ut. Warszawska 9A 
09 -1 30 Baboszewo, 1 pi,tro, pok. 4 

2. Szkoly Podstawowej w Baboszewie 
ul. lA. Brodeckich 6 
09-130 Baboszewo, 

3. Gimnazjum w Baboszewie 
ul. J . A. Brodeckich 6 
09-130 Baboszewo, 

4. Przedszkola w Baboszewie 
ul. J.A. BrOOeckich 6 
09-130 Baboszewo, 

5. Szkoly Podstawowej w Mystkowie 
Mystkowo 52 
09-130 Baboszewo 

6. Szkoly Podstawowej w Sarbiewie 
Sarbiewo 17 
09- 130 Baboszewo 

7. Zespotu Szk61 w Polesiu 
Polesie 9 
09-130 Baboszewo 

8. Grninnej Biblioteki Publicznej 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

III. Kryterium wyboru najkor.!ystnicjszcj ofcrty jest najniisza cena. 
I. Cen~ oferty Wykonawca wpisuje na fonnularzu oferty (Zal<\.cznik Nr 1 do Zaproszenia). W celu 
obliczenia ceny oferty Wykonawca zobo\Vi~zany jest wypelnie wszystkie wymagane pozycje w 
Wykazach r.leczowo- ilosciowych - Zal<\.czniki Nr I A-I H 
2. Wykonawca zobowi<\.zany jest do podania w Wykazach rzeczowo- ilosciowych (Zalqc: niki lA-11f) 
cen jednostkowych brutto oraz wartosci brutto (tj. Hose pomnoiona przez cen~ jednostkow~ bruno). 
Podane ceny musz~ zawierac wszystkie ewentualne upusty oraz koszty, w tym podatek V AT w 
obow i<\.zuj~cej wysokosci, jakie poniesie Wykonawca w zwi<\.zku z realizacj<\ zam6wienia w 
szczeg61nosci transport do siedziby Zamawiaj,\cego i jednostek obslugiwanych. 

IV. Miejscc i tCI'min zlozcnia orerty: 



I . fonnularz oferty cenowej (Zal<\.cznik Nr 1 wraz z Wykazami rzeczowo· i1oSciowymi. 
Zal<\czniki I A- I H 

2. aktualny odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej cwidencji i infonnacji 0 dzialalnosci 
gospodarczej, wystawiony nie wczesniej nii: 6 miesi~y przed uptywem terminu sldadania 
ofert ( ol)'ginallub kopia poswiadclona za zgodnosc z ol)'ginatem), 

3. pelnomocnictwo, jeieli zostalo udzielone 
nalery zloiyc w siedzibie Zamawiaj<\cego: Urz<td Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 
09 - 130 Baboszewo, pok6j Nr 4, [ pil; tro, w terminie do dnia 22.03.2017 r., do godziny 11 00 w 
kopercie zaadresowanej do Zamawiaj<tcego z napisem: .,Ofcrta (znak sprawy: 
OAiZP.271.2.3.201 7) w post~powaniu 0 udziclenie zamowienia publicznego 0 wartosci 
szacunkowej poniiej 30000 cu ro na dostawtr srodk6w czystosci d la Urvrdu Gminy w 
Baboszcwie i jcdnostck obslugiwanych" 
V. Informacje uzupclniajl}cc: 

1. Jezeli jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta Wykonawc6w wsp61nie ubiegaj<\.cych si~ 
o udzielenie zam6wienia, Zamawiaj<\cy przed podpisaniem umowy w sprawie zam6wienia 
publicznego zai:<tda umowy reguluj<\.cej wsp6lprac~ {yeh Wykonaweow. 

2, Wszelkieh infonnacji oraz wyjasnien zwi<\.zanych z przedmiotem zam6wienia udziela: Anita 
Groszyk - Sekretarka w Referacie Og6lno-Administracyjnym i Zamowien Publicznych . tel 
236621091 wew. 14. 

ZAMA WIAJf\CY 

Zahtczniki: mgr Tomfl~z Sobecki 
I. Formularz ofeny cenowej- Zal<tcznik nr I 
2. Wykazy rzccZOv.'O-iioSciowe - Zahtczniki I A, IB, I e , lD, I E, IF, IG , I H 
), Wz6r umowy - Zal<\cznik nr 2 

Sporz<\dzila: Beala Wiechowska 


